
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

6.1.1. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang Terbuka  

Hijau di Kota Pekanbaru 

Peran pemerintah kota Pekanbaru dalam pengelolaan ruang terbuka hijau 

di kota Pekanbaru masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya 

yaitu, masih belum adanya peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang 

mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut, maupun dalam 

landasan hukum perencanaannya. Maka semestinya diperlukan sebuah peraturan 

daerah untuk mewujudkan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau tersebut, 

yang mana dalam peraturan daerah tentu sangat dikondisikan dengan daerah 

tersebut sehingga dalam pengelolaannya nantinya akan lebih mudah. 

Serta belum terwujudnya amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang Pasal 29 yang menyebutkan ruang terbuka hijau untuk 

kawasan perkotaan minimal 30 persen, yang mana 20 persen untuk publik dan 10 

persen untuk privat, yang mana saat ini kawasan ruang terbuka hijau di kota 

Pekanbaru saat ini adalah sebesar 10, 637 persen dari yang seharusnya tersedia 

untuk publik yaitu 20 persen, tentunya hal ini perlu adanya sebuah peraturan 

daerah dan penetapan kawasan untuk pembangunan dan pengelolaan ruang 

terbuka hijau yang lebih intens serta baik dalam hal pengelolaannya karena 

dengan adanya perda tersebut yang tentu disesuaikan dengan kondisi kota 

Pekanbaru. Serta terdapat hal-hal lainnya yang membuat pengelolaan ruang 
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terbuka hijau di kota Pekanbaru belum maksimal, yang menjadi hambatan dalam 

hal ini. 

6.1.2. Hambatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. 

Dan dari pengelolaan untuk ruang terbuka hijau masih mengalami kendala 

sehingga belum terasa optimal adalah dikarenakan masih kurangnya tenaga kerja 

yang terlibat didalamnya maupun terdapat beberapa tenaga harian lepas yang 

belum terampil, sehingga harus menambah tenaga dari luar. Hal ini ditambah 

dengan belum adanya upaya mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan 

perkotaan, seperti kegiatan kamis menanam yang sebelumnya dilaksanakan tapi 

sekarang sudah terhenti. Padahal dalam kegiatannya mengajak masyarakat untuk 

ikut menanam pohon dan sosialisasi ke kantor camat dan sekolah-sekolah untuk 

bersama-sama menghimbau tentang pentingnya penghijauan, pemeliharaan, dan 

menjaga lingkungan perkotaan hal ini salah satunya disebabkan tidak adanya tim 

yang dikhususkan untuk melakukan sosialisasi tersebut yang sebelumnya pernah 

ada, sehingga dalam hal ini upaya pengendalian agar kawasan RTH tetap terjaga 

lewat koordinasi dengan masyarakat menjadi berkurang.       

 

6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, 

maka dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa saran yang sekiranya bisa 

menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, dimana sebagai berikut; 
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a. Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini hendaknya segera menyusun dan 

mengesahkan peraturan daerah tentang pengelolaan terhadap ruang 

terbuka hijau maupun hal-hal yang menyertainya. 

b. Pemerintah kota Pekanbaru perlu menyusun sebuah rancangan untuk 

penambahan kawasan ruang terbuka hijau agar sesuai aturan Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang meminimalkan 

jumlah persentase ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan yakni 30 

persen. 

c. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota 

Pekanbaru Bidang Pertamanan perlu menambah personil kerja 

sebagaimana hasil wawancara peneliti, dimana masih terdapat kekurangan, 

yang nantinya faktor kendala ini bisa diatasi tentu dengan managerial 

anggaran yang tepat pula dari pemerintah kota Pekanbaru untuk 

penambahan tersebut 

d. Serta dalam hal ini perlu adanya pergantian ataupun perbaikan terhadap 

sarana dan prasarana yang rusak. Dan juga perlu adanya perawatan 

terhadap sarana dan prasarana tersebut secara lebih optimal.  

e. Dan pemerintah kota Pekanbaru perlu kembali mencanangkan kegiatan-

kegiatan yang perduli terhadap lingkungan dan melakukan sosialisasi 

kembali, dimana pernah dilakukan dalam kegiatan kamis menanam, 

ataupun menghidupkan kembali kegiatan kamis menanam tersebut. 


